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Districte Horta-Guinardó
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori

Informe justificatiu de necessitat, idoneïtat i eficiència del contracte per a l’execució dels serveis
de gestió i dinamització dels Horts urbans del mercat de la Vall d'Hebron a l’Ajuntament de
Barcelona, Gerència d'Horta-Guinardó.

Contracte reservat: NO
Lots: NO
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1. Antecedents
El Districte d’Horta-Guinardó dóna suport als projectes que fomenten el consum alimentari
responsable a través de l’agricultura ecològica, així com aquells que promouen la sobirania
alimentària i la protecció del medi ambient, donant resposta a les necessitats del barri i tenen
una funció social i educativa. L’Ajuntament de Barcelona va iniciar l’any 1997 el programa de la
xarxa d’Horts Urbans de Barcelona, programa de participació de l’Àrea de Medi Ambient
destinat a les persones més grans de 65 anys de la ciutat, amb l’objectiu d’incorporar-los a
activitats de millora ambiental a través del conreu d’hortalisses seguint els principis de
l’agricultura ecològica. Ara es pretén ampliar aquesta iniciativa amb un model d’horts urbans
d’accés universal. La missió de l’hort urbà del Mercat de la Vall d’Hebron-Teixonera ha de ser
fomentar la consciència ecològica i mediambiental i la sostenibilitat, promovent accions
terapèutiques, educatives, d’inserció sociolaboral i de millora de les condicions de vida i de la
salut de les persones que hi participin, amb especial atenció als col·lectius vulnerables.

2. Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida
Considerant que la finalitat consisteix en donar compliment als compromisos esmentats en els
antecedents i que cal de dotar de recursos adients per a realitzar aquella activitat, i exposades
les necessitats detectades, es pot concloure que l'Ajuntament de Barcelona no disposa de
mitjans ni recurs tècnics adients per realitzar aquestes actuacions, motiu pel qual cal procedir a
l'auxili mitjançant la contractació amb tercers, tot d'acord amb l'objectiu d'estabilitat
pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als principis d'eficàcia, eficiència,
publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte.
Tanmateix, per tal d'assegurar una continuïtat mínimament òptima de la prestació i per donar
resposta també a aquestes necessitats, alhora de fer possible l'aportació de noves millores o
solucions més eficients i eficaces en futures licitacions a la necessitat detectada, es considera
una durada mínima del contracte de 2 anys i amb possibilitat de pròrroga per un termini de 24
mesos.
D'acord amb els principis exposats, es considera que l'opció més eficient i eficaç que assegura
la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació d'un servei especialitzat en
que garanteixi la gestió i dinamització dels horts urbans del mercat de la Vall d'Hebron.

3. Objecte, prestació concreta que es vol contractar, i modalitat de contracte que millor
s’ajusta a les necessitats detectades i relació del seu cicle de vida
El present contracte de serveis té per objecte la gestió i dinamització dels horts
urbans situats a la coberta del Mercat Municipal Vall d’Hebron-Teixonera, en el
Passeig Vall d’Hebron núm. 130-134.
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En l'objecte del contracte s'incorporen mesures de contractació pública sostenible
següents:

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

-

Objecte del contracte amb eficiència social
Pressupost màxim de licitació desglossat
Valoració del preu màxim 35%
Pla d'Igualtat o mesures d'igualtat.
Mesures contra l'assetjament sexual i per raó de sexe.

Considerant que la millor solució consisteix en la contractació d'un servei d'Otros servicios
comunitarios, sociales o personales (CPV 98000000-3) cal indicar que les fases del cicle
productiu de l'objecte del contracte són les següents:
- La utilització i el manteniment.
Per la qual cosa, qualsevol millora social i/o ambiental vinculant de forma directa amb qualsevol
fase en l’execució d’aquest cicle de vida esdevé una millora qualitativa o quantitativa que cal
ponderar amb el preu del contracte per tal que esdevingui una contractació eficaç i eficient.
Els criteris que, d’acord amb l’anterior, es consideren adients incorporar com a criteri
d’adjudicació són els següents:
-Oferta econòmica
-Nombre de tallers o activitats en l’Aula de l’Hort
-Proposta de gestió i dinamització de l’hort
-Proposta d’activitats de difusió i sensibilització en l’agricultura ecològica, la sostenibilitat, el
consum responsable i l’alimentació saludable, mitjançant l’organització de tallers i visites
concertades d’escoles, entitats, empreses i altres
-Proposta de criteris de valoració dels projectes grupals o comunitaris que es presentin
-Propostes de col·laboració amb el Mercat Municipal, així com de treball comunitari amb els
serveis i equipaments i les entitats de l’entorn, amb especial atenció al treball amb entitats de
persones amb discapacitat
-Proposta de col·laboració amb organismes, entitats o empreses interessades en la recerca i el
desenvolupament d’estudis i tècniques que afavoreixin, difonguin i consolidin la viabilitat del
cultiu en coberta
Les millores ofertes pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideració de condicions
especials d’execució.
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4. Divisió en lots
Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i
aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma
independent. A més caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una
correcte execució global de les prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats
d'interès públic que es persegueixen en l'execució d'aquestes, fet pel qual permet concloure
que les prestacions no poden ser executades de forma independent sense menyscabar la
correcte execució dels treballs i una correcte assignació dels recursos públics proporcionals a
la finalitat requerida.

5. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC)
5.1. El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat hauria de ser de
quantia 166.348,39 euros. El pressupost net de 137.478,00 euros i l'IVA de 28.870,39 euros,
amb un tipus del 21%.
La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra màxima
per sobre de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de la licitació.
El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors.
El sistema de determinació del preu és a preu alçat.
En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació, IVA exclòs, resultaran excloses
del procediment.
El desglossament del pressupost, en costos directes i indirectes
següent:
Total
contracte

Costos directes

Costos
indirectes

es considera que és el

cost
anual

Personal*

84.180,00

42.090,00

Matèries primeres, rec i
eines

18.600,00

9.300,00

Activitats

10.000,00

5.000,00

Comunicació i difusió

7.200,00

3.600,00

Assegurances i petit
manteniment

5.000,00

2.500,00

12.498,00

6.249,00

NET TOTAL

137.478,00

68.739,00

21% IVA

28.870,39

14.435,19

Despeses de gestió
-10%
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TOTAL

166.348,39

83.174,19
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Els costos salarials que es considera es produeixen en l'execució del contracte a partir del
conveni de referència (III Conveni col·lectiu del sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de
Catalunya) és 42.090,00 anuals, amb el següent desglossament:
5% formació,
baixes, salut,
increments
3.500,00 € 1.155,00 €
175,00 €
27.000,00 € 8.910,00 €
1.350,00 €
TOTAL
Salari Brut
anual

Hores/any

Funció

156
1560

coordinació del projecte
dinamització de l'hort

33% S.S.

Total
4.830,00 €
37.260,00 €
42.090,00 €

5.2. El VEC d'aquest contracte s'estima en 274.956,00 euros. Els conceptes que inclou son:

Any

Lot

2021 (10 mesos)
2022 (12 mesos)
2023 (12 mesos)
2024 (12 mesos)
2025 (2 mesos)

-

Pressupost
net prestació

57.282,50
68.739,00
11.456,50

Pressupost net
eventuals
pròrrogues

57.282,50
68.739,00
11.456,50
TOTAL

SUMA

57.282,50
68.739,00
68.739,00
68.739,00
11.456,50
274.956,00

6. Imputació pressupost municipal
Aquest pressupost base de licitació s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del
contracte i anirà amb càrrec al /als pressupost/s i partida/es següent/s:

Any
2021
2022
2023

Econòmic Programa Orgànic
227.19
227.19
227.19

924.16
924.16
924.16

0607
0607
0607

Import net
57.282,50
68.739,00
11.456,50

%
Import IVA
IVA
21
12.029,33
21
14.435,19
21
2.405,87
Suma imports totals

Import total
69.311,83
83.174,19
13.862,37
166.348,38

Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o
realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos
municipals.

7. Procediment d’adjudicació
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Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu
objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva
adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjançant
procediment obert.
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8. Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de les empreses
Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no
discriminació i proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les condicions
d’aptitud mínima que s’haurà d’exigir als licitadors per a participar en aquest procediment
d’adjudicació és la següent:
1.- Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions
que són idèntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no es trobin en supòsits de
prohibició de contractar.
Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores s'exigirà la següent
solvència:
Les empreses licitadores haurien d'acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional mínima següents:
A) SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA
- El volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de
presentació de les proposicions o en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de
l'empresa hauria de tenir un import igual o superior a 85.000,00 euros atès que es considera
adequat per valorar com a suficient la capacitat econòmica de l'empresa.
B) SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
- L'import anual, sense incloure els impostos, que l'empresa licitadora hauria de declarar com
a executat durant l'any de superior execució en el decurs dels últims 3 anys en serveis o
treballs de naturalesa igual o similar que els que constitueixen l'objecte d'aquest contracte ha
de ser com a mínim de 58.250,00 euros, superior al 70% de l’anualitat mitjana del contracte
(d’acord amb el que estableix l’article 90.2 in fine de la Llei 9/2017), atès que es considera
adient per de provar l'experiència de l'empresa en l'àmbit objecte del contracte.
S’admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària mitjançant la solvència i
recursos d’altres entitats que no es trobin amb cap supòsit de prohibició per contractar i amb
independència dels vincles que tinguin amb elles, sempre i quan demostri que durant la
vigència del contracte disposarà efectivament dels mitjans i solvència d’aquella entitat.
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També s’admet que acreditin la seva solvència per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei
9/2017.
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9. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada a
cada criteri respecte del total de criteris a considerar
Considerant l’objecte del contracte, així com totes les actuacions que integren el seu cicle de
vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu,
incorporar els criteris següents i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica:
Criteris de caràcter automàtic. Puntuació total: 48.
1.- Oferta econòmica. Fins a 28 punts.
Amb aquest criteri es valora especialment aquestes característiques:
l'eficiència econòmica de l'empresa licitadora, de forma que s'executi el servei eficaçment amb
el menor cost possible.
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible,
és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitació i a la resta
d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula
establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de
juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny i modificada per Decret
d’Alcaldia de 22 de febrer de 2018 publicat en la Gaseta Municipal del dia 5 de març:
(

)

Motivació del criteri: amb la fórmula proposada es puntua de forma proporcional totes les
ofertes presentades. Es el criteri automàtic amb major pes ates l’esforç econòmic que requereix
per l’adjudicatari assumir la gestió del projecte amb un pressupost més ajustat.
2.- Nombre de tallers o activitats en l’aula de l’hort. Fins a 20 punts.
Amb aquest criteri es valora especialment la possibilitat d'oferir el major nombre d'activitats o
tallers (la clàusula 4.2. incís 7è, del plec de prescripcions tècniques estableix un mínim de 100
hores anuals mínimes de tallers o activitats d’una durada mínima de 2 hores cadascun).
Es proposa utilitzar la fórmula següent: s’atorgarà d’1 punt per cada hora de taller o activitat
addicional de 2 hores de durada mínima, des de 2 punts i fins a 20.
Motivació del criteri: les activitats i tallers que es duen a terme dins l’ àmbits del servei són part
important del mateix, i es considera positiu que se’n pugui incrementar el nombre.
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Criteris vinculats a l'objecte del contracte que depenen d'un judici de valor i que serviran de
base per a la seva adjudicació, fins a 32 punts.
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D’acord amb la Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona de 15 de març de 2018, d’aplicació de
la LCSP, la ponderació màxima dels criteris d’adjudicació a partir de judici de valor és del 40%
de la puntuació total.
Els següents criteris es justifiquen per la necessitat de garantir la millor qualitat possible en tots
aquells aspectes clau relacionats amb l’objecte del contracte, i es formulen d’acord amb
l’establert a la clàusula 8 del plec tècnic:
1.- Proposta de gestió de l’hort urbà en coberta del Mercat Municipal del Vall d’HebronTeixonera (com a mínim, l’indicat en el punt 1 de la clàusula 8 del plec tècnic), fins a 16
punts.
S’hauran de tenir en compte, per tant, els punts referents a la gestió i dinamització de l’hort, a la
distribució de l’espai de cultiu, a l’organització del cultiu, la recollida i la distribució del producte,
al reglament de funcionament intern, al pla de formació adreçat a les persones usuàries de
l’hort i al pla de comunicació, o qualsevol altre que l’empresa adjudicatària hagi incorporat.
Sistemàtica de valoració:
Descripció
Puntuació
Excel·lent
16
Coherent
8
Elemental

4

No aporta

0

S’entendrà que la proposta és Excel·lent quan descriu de manera exhaustiva i detallada totes
les tasques i accions que s’incorporen en cadascuna de les propostes referides als punts
relacionats de la clàusula 8 del plec de condicions tècniques, considerant-se totalment
adequades i ajustades a la missió i els valors descrits en la clàusula 3 del plec i als objectius i
línies d’actuació descrits en la clàusula 4 del mateix.
S’entendrà que la proposta és Coherent quan descriu i detalla totes les tasques i accions, però
de manera menys exhaustiva, adaptant-se majoritàriament al contingut relacionat de les
clàusules 3 i 4 del plec, però no de la manera més completa i adequada.
S’entendrà que la proposta és Elemental quan descriu bona part de les tasques i accions
derivades dels punts relacionats de la clàusula 8 del plec, però sense massa detall ni
exhaustivitat, adequant-se de manera genèrica a les clàusules 3 i 4 del plec, sense especificar
concretament a quins valors, objectius o línies d’actuació.
S’entendrà que la proposta No aporta quan la descripció no té el detall ni l’exhaustivitat
necessaris per a considerar-la adequada per a la posada en marxa del servei amb les
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condicions suficients per a complir amb els valors, els objectius i les línies d’actuació esmentats
en les clàusules 3 i 4 del plec.
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2.- Proposta d’activitats de difusió i sensibilització en l’agricultura ecològica, la
sostenibilitat, el consum responsable i l’alimentació saludable, mitjançant l’organització
de tallers i visites concertades d’escoles, entitats, empreses i altres (punt 2 de la
clàusula 8 del plec tècnic), fins a 4 punts.
Sistemàtica de valoració:
Descripció
Puntuació
Excel·lent
4
Coherent
2
Elemental

1

No aporta

0

S’entendrà que la proposta és Excel·lent quan descriu de manera exhaustiva i detallada totes
les tipologies d’activitats de difusió i sensibilització que es duran a terme, sense especificar la
seva quantitat, així com aquelles tasques adreçades a la captació de la participació d’escoles,
empreses, entitats i altres grups d’interès, i totes elles es consideren totalment adequades a la
missió i els valors descrits en la clàusula 3 del plec de condicions tècniques, i als objectius i
línies d’actuació descrits en la clàusula 4 que hi estiguin relacionats.
S’entendrà que la proposta és Coherent quan descriu i detalla totes les activitats, però
aquestes són menys exhaustives, adaptant-se majoritàriament al contingut relacionat de les
clàusules 3 i 4 del plec, però no de la manera més completa i adequada.
S’entendrà que la proposta és Elemental quan descriu les activitats sense massa detall ni
exhaustivitat, adequant-se de manera genèrica a les clàusules 3 i 4 del plec, sense especificar
concretament a quins valors i objectius.
S’entendrà que la proposta No aporta quan la descripció no té el detall ni l’exhaustivitat
necessaris per a considerar-la adequada per a la difusió i sensibilització dels temes descrits en
el criteri, ni té en compte de manera suficient els valors, objectius i línies d’actuació esmentats
en les clàusules 3 i 4 del plec.
3.- Proposta de criteris de valoració dels projectes grupals o comunitaris que es
presentin (punt 3 de la clàusula 8 del plec tècnic), fins a 4 punts.
Sistemàtica de valoració:
Descripció
Puntuació
Excel·lent
4
Coherent
2
Elemental

1

No aporta

0
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S’entendrà que la proposta és Excel·lent quan descriu de manera exhaustiva i detallada els
criteris de valoració que s’adoptaran a l’hora de revisar els projectes grupals o comunitaris que
vulguin participar de l’hort, i es consideren totalment adequats a la missió i els valors descrits
en la clàusula 3 del plec de condicions tècniques, i als objectius i línies d’actuació descrits en la
clàusula 4 que hi estiguin relacionats.
S’entendrà que la proposta és Coherent quan descriu i detalla criteris de valoració, però de
manera menys exhaustiva, adaptant-se majoritàriament al contingut relacionat de les clàusules
3 i 4 del plec, però no de la manera més completa i adequada.
S’entendrà que la proposta és Elemental quan descriu els criteris de valoració sense massa
detall ni exhaustivitat, adequant-se de manera genèrica a les clàusules 3 i 4 del plec, sense
especificar concretament a quins valors i objectius.
S’entendrà que la proposta No aporta quan la descripció no té el detall ni l’exhaustivitat
necessaris per a considerar-la adequada per, a través dels criteris de valoració proposats,
aconseguir la incorporació de projectes responent de manera suficient a la missió, valors,
objectius i línies d’actuació relacionats de les clàusules 3 i 4 del plec.
4.- Propostes de col·laboració amb el Mercat Municipal, així com de treball comunitari
amb els serveis i equipaments i les entitats de l’entorn, amb especial atenció al treball
amb entitats de persones amb discapacitat (punt 4 de la clàusula 8 del plec tècnic), fins a
4 punts.
Sistemàtica de valoració:
Descripció
Puntuació
Excel·lent
4
Coherent
2
Elemental

1

No aporta

0

S’entendrà que la proposta és Excel·lent quan descriu de manera exhaustiva i detallada les
propostes de col·laboració amb el Mercat Municipal i a nivell de treball comunitari amb els
serveis, equipaments i entitats de l’entorn, amb un gran coneixement de les especificitats i
necessitats d’un mercat municipal i del teixit i serveis del territori del seu entorn, així com
totalment adequades a la missió i els valors descrits en la clàusula 3 del plec de condicions
tècniques, i als objectius i línies d’actuació descrits en la clàusula 4 que hi estiguin relacionats.
S’entendrà que la proposta és Coherent quan descriu i detalla propostes de col·laboració, però
de manera menys exhaustiva, sense demostrar un gran coneixement del mercat ni del seu
entorn, i adaptant-se majoritàriament al contingut relacionat de les clàusules 3 i 4 del plec, però
no de la manera més completa i adequada.
S’entendrà que la proposta és Elemental quan descriu les propostes de col·laboració sense
massa detall ni exhaustivitat, amb un coneixement molt genèric del mercat i el seu entorn, i
adequant-se també de manera genèrica a les clàusules 3 i 4 del plec, sense especificar
concretament a quins valors i objectius.
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S’entendrà que la proposta No aporta quan la descripció no té el detall ni l’exhaustivitat
necessaris per a considerar-la adequada al mercat municipal ni als serveis, entitats i
equipaments del seu entorn, responent de manera insuficient a la missió, valors, i objectius i
línies d’actuació relacionats de les clàusules 3 i 4 del plec.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

5.- Proposta de col·laboració amb organismes, entitats o empreses interessades en la
recerca i el desenvolupament d’estudis i tècniques que afavoreixin, difonguin i
consolidin la viabilitat del cultiu en coberta (punt 5 de la clàusula 8 del plec tècnic), fins a
4 punts.
Sistemàtica de valoració:
Descripció
Puntuació
Excel·lent
4
Coherent
2
Elemental

1

No aporta

0

S’entendrà que la proposta és Excel·lent quan descriu de manera exhaustiva i detallada les
propostes de col·laboració amb organismes, entitats i empreses interessades en la recerca i el
desenvolupament d’estudis i tècniques del cultiu en coberta, amb un gran coneixement dels
actors que es situen en aquest àmbit, i concreta amb quins organismes, entitats i empreses té
acords de col·laboració o els hi proposarà, considerant-se totalment adequades a la missió i els
valors descrits en la clàusula 3 del plec de condicions tècniques, i als objectius i línies
d’actuació descrits en la clàusula 4 que hi estiguin relacionats.
S’entendrà que la proposta és Coherent quan descriu i detalla propostes de col·laboració, però
de manera menys exhaustiva, demostrant un coneixement suficient d’actors que es situen en
aquest ambit, i adaptant-se majoritàriament al contingut relacionat de les clàusules 3 i 4 del
plec, però no de la manera més completa i adequada.
S’entendrà que la proposta és Elemental quan descriu les propostes de col·laboració sense
massa detall ni exhaustivitat, amb un coneixement molt genèric dels actors situats en aquest
àmbit mercat i el seu entorn, i adequant-se també de manera genèrica a les clàusules 3 i 4 del
plec, sense especificar concretament a quins valors, objectius o línies d’actuació.
S’entendrà que la proposta No aporta quan la descripció no té el detall ni l’exhaustivitat
necessaris per a considerar que pot aconseguir la participació d’organismes, entitats i
empreses del sector, responent de manera insuficient a la missió, valors, i objectius i línies
d’actuació relacionats de les clàusules 3 i 4 del plec.

10.

Garanties

Garantia definitiva
L'empresa proposada com adjudicatària haurà de dipositar una garantia definitiva, equivalent al
5% del preu d’adjudicació del contracte, IVA exclòs.
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11.

Termini d’execució

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

La durada de les prestacions serà des de l’1 de març de 2021, o en la data que es fixi a la seva
formalització en cas de ser posterior, fins el 28 de febrer de 2023, i es contempla la possibilitat
de prorrogar les prestacions per un termini màxim de 24 mesos.
La data d’inici de l’execució d’aquest contracte està supeditada a l’acabament de les obres de
condicionament de l’espai que s’ha de dur a terme el servei, en cas que les obres finalitzin
després de l’1 de març de 2021, el contracte s’iniciarà en la data que es fixi a la seva
formalització.
12.

Condicions especials d’execució

1. Condicions especials d’execució:
D'acord amb l'article 202 LCSP, s'estableixen les següents condicions especials d'execució:
1.1 De caràcter social:
1.1.1 Pla d'igualtat o mesures d'igualtat.
L'empresa contractista, en el termini de deu dies posteriors a la data de formalització del
contracte, ha de presentar a la persona responsable del contracte el Pla d'igualtat entre homes
i dones que serà d'aplicació a les persones que executin el contracte i, en el cas que no hi
estigui legalment obligada a l'elaboració d'aquest pla, ha de presentar les mesures aplicables
per assolir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'àmbit laboral, eliminar
estereotips i fomentar una igualtat efectiva i real entre dones i homes.
Si l'empresa motiva les raons per no poder aportar les mesures d'igualtat en el termini atorgat
rebrà les indicacions, l'ajut i l'assessorament municipal i se li concedirà un nou termini perquè
aporti la informació de les pràctiques requerides. L'incompliment d'aportació del pla o de les
mesures d'igualtat, després de rebre assessorament, suposarà la imposició d'una sanció
econòmica d'un 1% del preu del contracte, que s'incrementarà mensualment fins a un màxim
del 10% del preu.
S'annexa el Protocol elaborat per el Departament de Transversalitat de Gènere-CIRD que
inclou el procediment d'aplicació de les Clàusules Socials d'Igualtat de Gènere.
1.1.2 Mesures contra l'assetjament sexual i per raó de sexe.
L'empresa contractista ha d'entregar un pla que detalli les mesures per prevenir, evitar i
eradicar l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe, en relació amb el personal adscrit
a l'execució del contracte. Aquestes mesures podran consistir, com a mínim, en campanyes
informatives que detallin què són conductes d'assetjament sexual o per raó de sexe; accions
formatives i la designació de persones de referència que vetllin per un espai de treball lliure de
violències masclistes o per orientació sexual o identitat de gènere.
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Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

S'annexa el Protocol elaborat per el Departament de Transversalitat de Gènere-CIRD que
inclou el procediment d'aplicació de les Clàusules Socials d'Igualtat de Gènere.
En el termini de deu dies posteriors a la formalització del contracte l'empresa entrega a la
persona responsable del contracte el Pla d'igualtat o mesures en relació amb les persones
treballadores que executen el contracte que ha d'incloure les mesures per prevenir, evitar i
eradicar l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe, d'orientació o de gènere, en
relació amb el personal adscrit a l'execució del contracte. Si l'empresa contractista justifica la
impossibilitat d'aportació del pla o de les mesures, l'Administració municipal ha d'aportar el
suport suficient perquè pugui dissenyar i aplicar aquestes mesures concretes en el contracte
públic municipal.
L'incompliment d'aquesta condició d'execució contractual es qualifica com a falta molt greu i
comportarà l'adopció de les penalitzacions econòmiques que es corresponguin segons les
previsions que s'estableixen en la clàusula . Alternativament, podran suposar l'extinció del
contracte.
L'empresa contractista, abans de la recepció del contracte, ha de lliurar a la persona
responsable del contracte un informe final sobre l'aplicació de les mesures.
2. Condicions d’execució generals:
L’empresa contractista quedarà vinculada per l’oferta que hagi presentat.
3. Obligacions de l’empresa contractista:
A més de les obligacions establertes en LCSP, l’empresa contractista està obligada a:
a) Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva
afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament a l'inici de l'execució del contracte.
b) Durant la vigència del contracte, cal comunicar prèviament a l'Ajuntament qualsevol
substitució o modificació d'aquelles persones i acreditar que la seva situació laboral s'ajusta
a dret.
c) Facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
d) Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del
personal; també ha de fer d'enllaç amb els corresponents serveis municipals i el/la
responsable del contracte.
e) Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per
minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre
l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin
adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent.
f)

Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris dels
que hagi tingut coneixement amb ocasió de l’execució del contracte, complint durant el
termini mínim de cinc anys les obligacions de confidencialitat exigides a l’article 133.2
LCSP. L’empresa adjudicatària i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les
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prescripcions establertes en la normativa sobre protecció de dades i especialment en
l’establerta en la Llei Orgànica 3/2018, de 6 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal i Garanties dels Drets Digitals i normes que la desenvolupin. L’empresa
contractista tindrà la consideració d’encarregada del tractament i se sotmetrà en cada
moment a les instruccions municipals en matèria de mesures de seguretat.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

A aquests efectes, a banda de les prescripcions establertes, en el seu cas, en el Plec de
prescripcions tècniques particulars, l’empresa adjudicatària com a encarregada de
tractament i tenint en compte l’adequació del nivell de seguretat al risc, tindrà les
obligacions següents:
 Utilitzar les dades personals objecte del tractament, o les que reculli per a la seva inclusió,
només per a la finalitat objecte d’aquest encàrrec. En cap cas podrà utilitzar-les per a
finalitats pròpies.
 Tractar les dades personals seguint únicament les instruccions documentades del
responsable.
 Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament efectuades
per compte del responsable que contingui:
1. El nom i les dades de contacte de l’encarregat o encarregats i de cada
responsable per compte del qual actuï l’encarregat
2. Les categories de tractaments efectuades per compte de cada responsable
3. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
apropiades que estigui aplicant
 No comunicar dades a terceres persones, excepte en el cas que compti amb l’autorització
expressa del responsable del tractament, o en els supòsits legalment admissibles. Si
l’encarregat vol subcontractar, haurà d’informar obligatòriament al responsable i sol·licitar la
seva autorització prèvia.
 Mantenir el deure de secret respecte a les dades de caràcter personal a les quals hagi
tingut accés en virtut del present encàrrec, inclús després de que finalitzi el contracte.
 Garantir que les persones autoritzades al tractament de dades personals s’hagin
compromès, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les
mesures de seguretat corresponents, de les quals se les ha d’informar convenientment.
 Mantenir a disposició del responsable la documentació acreditativa del compliment de la
obligació establerta a l’apartat anterior.
 Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les
persones autoritzades per a tractar dades de caràcter personal.
 Quan les persones afectades exerceixin els drets reconeguts per la normativa de protecció
de dades davant de l’encarregat del tractament (accés, rectificació, supressió, oposició,
limitació del tractament i portabilitat de les dades), aquest haurà de comunicar-ho per correu
electrònic a l’adreça que indiqui el responsable. La comunicació haurà de fer-se de forma
immediata i en cap cas més enllà del dia laborable següent al de la recepció de la
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sol·licitud, juntament amb altres informacions que puguin ser rellevants per a resoldre la
sol·licitud (per valorar la pertinença del seu contingut).
 Assistir al responsable en la seva obligació de respondre a les sol·licituds que tinguin per
objecte l’exercici dels drets dels interessats així com també als requeriments de les
autoritats de control.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

 En allò referent a les notificacions de violacions de la seguretat de les dades:
1. L’encarregat del tractament notificarà al responsable del tractament, de forma
immediata i mitjançant l’adreça de correu electrònic facilitada pel responsable,
les violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals
tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per a la
documentació i comunicació de la incidència.
Es facilitarà, com a mínim, la informació següent:
a) Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades
personals, incloent quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat
d’interessats afectats i les categories i el nombre aproximat de registres de
dades personals afectats.
b) Dades de la persona de contacte per obtenir més informació.
c) Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de
les dades personals. Descripció de les mesures adoptades o proposades per
a posar remei a la violació de la seguretat de les dades personals, incloent si
escau, les mesures adoptades per a mitigar els possibles efectes negatius.
Si no és possible facilitar la informació de forma simultània, la informació s’ha
de facilitar de forma gradual i sense dilacions.
2. L’Encarregat, a petició del responsable, comunicarà en el menor temps possible
aquestes violacions de la seguretat de les dades als interessats, quan sigui
probable que la violació suposi un alt risc pels drets i llibertats de les persones
físiques.
La comunicació ha de fer-se en un llenguatge clar i senzill i haurà d’incloure els
elements que en cada cas assenyali el responsable, com a mínim:
a) La naturalesa de la violació de les dades.
b) Dades del punt de contacte del responsable o de l’encarregat on es pugui
obtenir més informació.
c) Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de
les dades personals.
d) Descripció de les mesures adoptades o proposades pel responsable de
tractament per a posar remei a la violació de la seguretat de les dades
personals, incloent si escau, les mesures adoptades per a mitigar els
possibles efectes negatius.
 Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per a demostrar el
compliment de les seves obligacions, així com per a la realització de les auditories o les
inspeccions que realitzi el responsable o un altre auditor autoritzat per ell.
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 Permetre i contribuir a la realització d’auditories, incloses inspeccions, per part del
responsable o auditor autoritzat per aquest.
 D’acord amb l’art. 32 del RGPD i el nivell de mesures establert per l’Ajuntament de
Barcelona, prendrà totes les mesures necessàries per a la seguretat del tractament,
incloent entre d’altres, si s’escau:

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

o
o
o
o

La pseudoanonimització i el xifrat de dades personals.
La capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència
permanents dels sistemes i serveis de tractament.
La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de
forma ràpida en cas d’incident físic o tècnic.
Un procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les
mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat del tractament.

 Per tal d’avaluar l’adequació del nivell de seguretat, tindrà particularment en compte els
riscos que presenti el tractament de les dades com a conseqüència de la destrucció, pèrdua
o alteració accidental o il·lícita de dades personals trameses, conservades o tractades
d’altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a les dades esmentades.
 Al finalitzar la prestació dels serveis del tractament d’acord amb les instruccions que rebi de
l’Ajuntament de Barcelona, suprimir o tornar totes les dades personals i suprimir les còpies
existents (tret que existeixen obligacions legals que requereixin la conservació per un
temps definit).
 Si considera que una instrucció del responsable infringeix el RGPD o altres disposicions en
matèria de protecció de dades de la Unió o dels Estats membres, l’encarregat informarà
immediatament al responsable.
 Si l’encarregat infringeix la normativa de protecció de dades vigent (RGPD, LOPDGDD...)
serà considerat responsable del tractament.
 Respecte les mesures de seguretat, haurà de complir aquelles establertes a l’annex
corresponent.
En cas que l’encarregat de tractament decideixi recórrer a un altre encarregat (com per
exemple, en cas de subcontractació) :
 Haurà de comptar amb l’autorització prèvia per escrit de l’Ajuntament de Barcelona.
 Si s’autoritzés recórrer a un altre encarregat i s’hagués de produir algun canvi, s’haurà
d’informar a l’Ajuntament de Barcelona, i aquest tindrà la possibilitat d’oposar-se i
rescindir el contracte.


L’altre encarregat tindrà les mateixes obligacions de protecció de dades que les
estipulades en el contracte o acte jurídic entre el responsable i l’encarregat i la
consideració d’encarregat de tractament de l’Ajuntament de Barcelona.
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 Si l’altre encarregat incompleix les seves obligacions de protecció de dades, l’encarregat
inicial seguirà sent plenament responsable davant de l’Ajuntament de Barcelona pel que
respecta al compliment de les obligacions de l’altre encarregat.
 El coneixement que tingui l'Administració dels subcontractes celebrats en virtut de les
comunicacions a què es refereixen els apartats anteriors, no alteren la responsabilitat
exclusiva del contractista principal. »

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

 L’empresa contractista, haurà d’especificar:
a) La finalitat per la qual es cediran les dades esmentades
b) L'obligació de el futur contractista de sotmetre en tot cas a la normativa nacional i de
la Unió Europea en matèria de protecció de dades, sense perjudici del que estableix
l'últim paràgraf de l'apartat 1 de l'article 202.
c) L'obligació de l'empresa adjudicatària de presentar abans de la formalització del
contracte una declaració en la que posi de manifest on van a estar ubicats els
servidors i des d'on es van a prestar els serveis associats als mateixos.
d) L'obligació de comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del
contracte, de la informació facilitada a la declaració a què es refereix la lletra c)
anterior”.
g) Lliurar tota la documentació necessària pel compliment del contracte en català i fer-ne ús en
el servei objecte del contracte.
h) Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigència del contracte, i en tot
cas anualment, li sigui requerida per/la responsable del contracte respecte l'efectiu
compliment de les obligacions i compromisos assumits per l'empresa pel que fa a la
legislació d'integració de persones amb discapacitat, la contractació amb particulars
dificultats d'inserció al mercat laboral, i la subcontractació de Centres Especials de Treball
i/o Empreses d'Inserció, i els requisits i obligacions contractuals ambientals que
s'estableixin als plecs.
i) Acreditar la contractació d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per un import de
500.000,00 euros, que haurà de presentar en el Registre General d'aquest Ajuntament
simultàniament amb la formalització del contracte o amb anterioritat.
j) Complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el Conveni Col·lectiu
sectorial aplicable.
k) Complir amb la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
l) No contravenir, en l'execució d'aquest contracte, les resolucions de l'ONU relatives al
compliment de les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que
vinculin a l'Estat, d'acord amb el que estableix l'art. 201 LCSP.
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m) Totes aquelles obligacions que s'hagin establert en aquest plec.
13.

Pagament del preu

El pagament del preu es realitzarà mitjançant la presentació de les factures de forma mensual i
prèvia comprovació i supervisió de les prestacions realitzades.
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14.

Modificacions del contracte

D’acord amb les previsions dels articles 203 i següents LCSP, perfeccionat el contracte, l’òrgan
de contractació el podrà modificar per les causes que seguidament s’indiquen. En cap cas
l’import total de les modificacions pot incrementar més del 20 % del preu inicial del contracte,
tot d’acord amb les previsions de l’article 204 LCSP. La modificació requerirà informe previ del
responsable del contracte.
Causes prevists de modificació:
1) L'establiment de mesures d'estabilitat pressupostària que puguin afectar el contracte amb
una reducció màxima del 10 % del seu preu i es justifiqui suficientment aquesta afectació.
2) La successió total o parcial de l'empresa contractista inicial a causa d'una reestructuració
empresarial, en particular per absorció, fusió, adquisició o insolvència per un altre operador
econòmic.
Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 206
LCSP en les condicions i requisits establerts legalment.
El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència al contractista i, si escau, del
redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en document
administratiu.
15.

Revisió de preus

En aquest contracte no es podrà revisar el preu.

16.

Subcontractació

L'empresa contractista podrà subcontractar com a màxim un 20% del pressupost net de
licitació.
17.

Cessió del contracte

Ateses les característiques del contracte no es permet la cessió del contracte.
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Pilar Causapie Lopesino, Cap de Departament, el dia 20/11/2020 a les 13:27, que informa.

Districte Horta-Guinardó
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori

18.

Tractament de dades de caràcter personal

Aquest contracte comporta el tractament de les dades de caràcter personal que s'integren dins
la tipologia següent:

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Altres dades (nivell baix):
- identificatives: DNI/NIF/NIE/Passaport, núm. Seg. Social/mútua, nom i cognoms, adreça, email, telèfon, signatura/empremta, imatge/veu, marques físiques, núm. reg. personal, signatura
electrònica.
- personals: estat civil, dades familiars, data naixement, lloc naixement, edat, sexe, nacionalitat,
llengua materna, llengua vehicular preferent, característiques físiques o antropomètriques.
- socials: allotjament o habitatge, situació militar, propietats, possessions, aficions, estils de
vida, clubs/associacions, llicències, permisos i autoritzacions.
Tenint en compte els riscos pels drets i les llibertats dels afectats, el tractament requerit te
associat un risc equivalent a la categoria bàsic tal com té definit el Responsable de Seguretat
Corporativa de l'Ajuntament de Barcelona.
19. Termini de garantia
En el present contracte no es fixa termini de garantia atesa la seva naturalesa i
característiques.

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
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